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 93خرداد پاسخ سوال 

 93 خرداد

 طراحی موضوع

 طحسال  بالا  و موقعیالت  پالنن  در شده مشخص شیب با زمینی در دوم و اول,همکف,زیرمین طبقات شامل ساختمان یک است نظر در

 چهارگوشاله  رد ارتفاعی کدهای:توجه.)میباشد نظر مد منظور این برای ساختمان این یک فاز طراحی.گردد احداث صددرصد اشتغال

 (است شده درج موقعیت پنن

 

 :نظر مورد مشخصات

 تاسیسات اتاق و انباری واحد چهار و پارکینگ واحد چهار:زمین زیر طبقه

 .موقعیت پنن در شده داده+0.00 تراز ب نسبت متر0/+10 تراز در تحریری لوازم و کتاب فروشگاه:همکف طبقه

 اتالاق ,فروش اصالیی  فضالای  بالر  عالنوه  کتالاب  فروشالگاه  در و شالده  رفتاله گ درنظالر  متر3.50 فسق زیر تا کف از همکف طبقه ارتفاع

 .شود گرفته نظر در بهداشتی سرویس,انبار,مدیریت

 (خوابه سه) مربع متر135 و(خوابه یک)مربع متر65:تقریبی مسساحت به مسکونی واحد دو:اول طبقه

 .یکسان تقریبی های مساحت به خوابه دو مسکونی واحد دو:دوم طبقه
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 : تذکرات

 .است الزامی زیر موارد گرفتن نظر در و ساختمان میی مقررات رعایت فوق طرح در

 .است الزامی آسانسور تعبیه-

 .است الزامی ساختمان به معیولین دسترسی تعبیه-

 .شود طراحی(مستوی)تخت بام-

 .است الزامی ها پنن و مقطع در طبقات ارتفاعی کد نمایش-

 در طرح فوق رعایت موارد مقررات ملی ساختمان الزامی است 

 است. دهیو حداکثر سطح اشتغال مشخص گرد می,در هر طبقه محدوده ترسیدر طراح لیتسه یبرا 

 .رعایت ضوابط دسترسی معلولین الزامی است 

  1.100ترسیم پالن طبقات تیپ با مقیاس  

  1.100ترسیم پالن طبقه پارکینگ  با مقیاس  

 1.100پالن طبقه همکف  با مقیاس  ترسیم  

  1.100ترسیم پالن بام با مقیاس  

  1.100ترسیم مقطع با مقیاس 

  1.100ترسیم نما  با مقیاس 

 : 93نکات سوال خرداد 

 رمپ نقطه اکس   ىرو رمپ شیبدار ،کد شیب -

 سانتیمتر 10فضای تجاری کد همکف    3.5ارتفاع مفید  -
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